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RESUM: Les “Ordinacions d’en Sanctací-
lia”: la seva influència en el dret civil
català vigent i la seva vigència en el dret
civil andorrà contemporani
L’objecte d’aquest treball és efectuar un
breu estudi històric de les Ordinacions
d’en Sanctacília i intentar demostrar com
aquestes ordinacions, que provenen del
dret municipal barceloní en el dret civil
català anterior al decret de Nova Planta,
s’estenen més enllà de la ciutat de Barce-
lona per passar posteriorment a les Com-
pilacions catalanes, i, a partir d’aquí,
exposar succintament quina és la seva
influència en el dret civil català vigent i
quina és la seva vigència en el dret civil
andorrà contemporani. 

RESUMEN: Las “Ordinacions d’en Santa-
cília”: su influencia en el derecho civil
catalán vi gente y su vigencia en el dere-
cho civil andorrano contemporáneo
El objeto del presente trabajo es un breve
estudio histórico de les Ordinacions de
Sanctacília e intentar demostrar que estas
ordinacions, que provienen del derecho
municipal barcelonés en el derecho civil
catalán anterior al Decreto de Nova Plan-

ta, se extienden más allá de la ciudad de
Barcelona para pasar a las Compilacions
catalanes y exponer sucintamente su
influencia en el derecho civil catalán
vigente y su vigencia en el derecho civil
andorrano contemporáneo.

RÉSUMÉ: Les ordonnances de Sanctací-
lia : leur influence sur le droit civil cata-
lan qui est toujours en vigueur ainsi que
son usage actuel sur le droit civil ando-
rran contemporain.
Le but de cette étude est de réaliser une
brève recherche historique concernant
les Ordonnances de Sanctacília et de ten-
ter de démontrer comment ces ordon-
nances, issues du droit municipal de Bar-
celone, antérieur au décret de Nova
Planta, vont bien plus au delà des limites
de la ville de Barcelone, étant donné
qu’on les retrouvera, plus tard, dans les
Compilations catalanes. Ceci nous per-
mettra d’exposer brièvement de quelle
façon ses ordonnances ont influencé le
droit civil catalan qui est toujours en
vigueur et son  usage actuel sur le droit
civil andorran contemporain.
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Les “Ordinacions d’en Sanctacília”: 

Maria Rosa Ferrer i Obiols

L’objecte d’aquest treball és efectuar un breu estudi històric de les Ordinacions d’en
Sanctacília i intentar demostrar com aquestes ordinacions, que provenen del dret
municipal barceloní en el dret civil català anterior al decret de Nova Planta, s’estenen
més enllà de la ciutat de Barcelona per passar posteriorment a les Compilacions cata-
lanes, i, a partir d’aquí, exposar succintament quina és la seva influència en el dret civil
català vigent i quina és la seva vigència en el dret civil andorrà contemporani. 

En les Corts de Barcelona de 1413, les primeres després de la sentència de Casp, es
va acordar iniciar els treballs de recopilació legislativa, que cristal·litzarien en la Pri-
mera Compilació. La Primera Compilació fou publicada l’any 14951 sota el regnat de
Ferran el Catòlic. L’obra estava constituïda per dos volums. El primer comprenia la
legislació de les Corts (usatges, constitucions, capítols, actes de cort), a més dels Cos-
tums de Catalunya i les Commemoracions de Pere Albert. En el segon es reunien les
disposicions del sobirà (pragmàtiques, sentències arbitrals, etc.) a més del Recogno-
verunt proceres i les Ordinacions de Sanctacília.

1. Sistema, classificació, caràcters generals i terminologia de les fonts de dret de
Catalunya a l’edat mitjana2

Les classes de fonts del dret medieval a Catalunya són diverses. 
A) Segons l’ordre cronològic de la seva redacció, es poden destriar les d’origen visigò-
tic, les de l’època franca i les pròpiament catalanes.
Per la seva procedència, s’ha de tenir en compte que alguns textos jurídics castellans
foren traduïts al català a l’edat mitjana i que altres fonts estrangeres, traduïdes o no,
van exercir una influència important.
Quant a les fonts pròpiament catalanes, les de caràcter legal emanen: 

-Del monarca, a vegades assessorat pel seu consell o cort i reben diversos noms,
com ara constitucions (fins al regnat de Jaume I); pragmàtiques, que es donaren en
ocasions a petició d’una entitat; privilegis, i edictes. No sempre es poden diferen-
ciar netament les unes de les altres.

1. J. Ribalta i Haro, en la seva obra Dret urbanístic medieval de la Mediterrània, manté que la data de la primera reco-
pilació oficial de les Constitucions y altres drets de Catalunya és la de 1588-1589, ja que la de 1495 fou de caràcter pri-
vat, atès que, en no rebre sanció règia, els seus continguts no assoliren pas el rang normatiu de dret general.
2. Galo Sánchez. Curso de Historia del Derecho. Introducción y fuentes (Décima edición revisada por José Antonio
Rubio. Catedrático de la Universidad de Valladolid). Editorial Miñón, 1980.

la seva influència en el dret civil català vigent i la
seva vigència en el dret civil andorrà contemporani
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del sobirà. Cal referir-se als concilis mixtos (eclesiàstics i civils), a les reunions ano-
menades de pau i treva, als parlaments i, principalment, a les cúries i corts. Les reu-
nions de pau i treva tenien també caràcter mixt, per la seva composició i per la
naturalesa dels seus acords (exceptuen de les guerres privades certs llocs i dies),
que prometen observar el monarca, en primer lloc, i els magnats.

Des del punt de vista legislatiu, les corts van adquirir gran importància ja al segle XIII.
Els acords aprovats pels tres braços que les integraven (magnats, eclesiàstics i civils)
s’inserien en un volum anomenat Procés de la Cort. Fins al regnat de Pere IV, els acords
de les corts es redactaven en llatí; a partir d’aquell moment es féu en català.
Els acords de les corts són de diverses classes:
Constitucions: quan era el rei qui les proposava;
Capítols de cort: si provenien de la iniciativa dels tres braços, o d’un de sol amb l’as-
sentiment dels altres, i que aprovava el monarca amb la fórmula “plau al senyor rei”;
Actes de cort: els privilegis, pragmàtiques o altes concessions del sobirà convertits
en aquests actes a petició de les corts;
Ordinacions: les disposicions de caràcter reglamentari.

Al costat de la llei hi ha el costum com a expressió de la norma jurídica; la paraula usat-
ges equival, normalment, a usos judicials. El costum pot ser local o territorial, igual
que la llei. La paraula costum té, a més, un sentit ampli, que abasta tot el dret redac-
tat per a una localitat determinada, consuetudinari o no.
Cal assenyalar aquí també les sentències reials o arbitrals i les concòrdies. Les sentèn-
cies arbitrals eren donades pel monarca o per algun altre personatge de prestigi en
assumptes d’extraordinària importància. Les concòrdies amb les autoritats eclesiàsti-
ques eren transaccions o convenis celebrats entre aquestes autoritats i els sobirans.
Pel que fa a la jurisprudència, s’ha de tenir en compte la importància que des del
segle XV té la del Tribunal Superior de Catalunya (Senatus Cathaloniae).
A manca d’usatges i de costum es recorre al “seny natural”, segons una constitució
cèlebre de 1251. Un capítol de corts de 1409 enumera com a fonts jurídiques els Usat-
ges de Barcelona, les constitucions i capítols de corts, els usos, costums, privilegis,
immunitats i llibertats de qualsevol tipus, el dret comú, l’equitat i la bona rahó.

B) D’acord amb un criteri sistemàtic es poden formar quatre grans grups de textos en
funció del caràcter anàleg de cadascun d’ells: 

Preceptes i capitulars dels monarques carolingis.
Fonts pròpiament catalanes, consuetudinàries o legals, que poden ser:

territorials,
locals,
de dret marítim.

Documents d’aplicació del dret, és a dir, fórmules i diplomes.
Literatura jurídica.
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C) Fonts del dret de Barcelona. Als efectes d’aquest treball, allò que interessa desta-
car aquí són les fonts del dret municipal barceloní, de les quals les més importants són
les Consuetuds de Barcelona vulgarment dites lo Recognoverunt Proceres i les Ordi-
nacions d’en Sanctacília.
Les Consuetuds de Barcelona vulgarment dites lo Recognoverunt Proceres, segons el
preàmbul, trobant-se a Barcelona Pere III (II de Catalunya) en ocasió de celebrar les
corts l’any 1284, els probi homines i la ciutat van suplicar al monarca3 que els concedís
i aprovés els privilegis que tenien els seus avantpassats, així com els costums que des
de l’antiguitat s’observaven a Barcelona, costums que li van presentar per escrit, tal
com els prohoms, els ancians i els experts van reconèixer haver-se observat. Alhora,
van sol·licitar del rei que els concedís alguns nous capítols i peticions, que varen pre-
sentar també per escrit. El monarca va aprovar i confirmar a tots els ciutadans i habi-
tants de Barcelona, presents i futurs, tots els esmentats privilegis i costums.
Està format per 116 capítols; el primer comença amb les paraules Recognoverunt
proceres que han donat nom al privilegi. D’aquests capítols, més de la meitat conte-
nen doncs dret antic, consuetudinari o no (es pot identificar, per exemple, alguna
pragmàtica de Jaume I); els altres capítols contenen el que s’anomena dret nou.
S’ha assenyalat la influència del dret romà i, en algun detall, del visigòtic en certes
prescripcions del Recognoverunt.
Està redactat en llatí i fou inserit en les recopilacions generals. Tanmateix n’hi ha ver-
sions medievals en llengua vulgar, una de les quals ha estat editada per la Facultat de
Dret de Barcelona. Té extraordinària importància com a font del dret català, tant del
públic com del privat, i regula algunes de les seves institucions més típiques. 
Si bé es va concedir només a Barcelona es va estendre a altres localitats. Ferran el
Catòlic la va atorgar a Vilafranca del Penedès i també es va observar a Cagliari (Sar-
denya).
LesOrdinacions de Sanctacília versen sobre servituds de les “casas e honors”, servituds
urbanes i rústiques. Alguns dels capítols que les integren coincideixen amb altres del
Recognoverunt proceres llevat de certes variants. En ser l’objecte d’aquest treball pre-
cisament, les Ordinacions d’en Sanctacília a continuació s’estudien més a bastament.

2. Les Ordinacions d’en Sanctacília4

Juntament amb el privilegi conegut com a Recognoverunt proceres, les Ordinacions
d’en Sanctacília són, com s’ha dit, una de les fonts rellevants del dret municipal bar-
celoní. Aquest és el nom corrent de la compilació oficialment –en les recopilacions
catalanes– reconeguda amb el títol de Consuetuds de la ciutat de Barcelona sobre les
servituds de las casas e honors. El preàmbul que duu aquest text deixa en la foscor el

3. Pere III es trobava embolicat en les complicades conseqüències de la guerra de Sicília i necessitava el suport dels seus
súbdits, havia donat ja als aragonesos el cèlebre privilegi general.
4. Dret urbanístic medieval de la Mediterrània. Jaume Ribalta i Haro. Col·lecció d’estudis d’història del Dret 1. Seminari
permanent i interuniversitari d’història del Dret català Josep M. Font Rius. Universitat Pompeu Fabra. Març 2005.
Pàgines 33 a 38.
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nat diferents opinions. Probablement es tracta d’una recopilació privada redactada
per un dit Sanctacília. 
Hom suposa, o almenys considera, probable identificar l’autor de les Ordinacions
d’en Sanctacília amb la persona d’un agrimensor o geòmetre anomenat Jaume de
Santacília, que a mitjan segle XIV intervenia com a tècnic expert en mesures a l’hora de
dirimir alguns litigis fundiaris i/o d’aigües a la ciutat de Barcelona.
Aquesta recopilació privada de mitjan segle XIV aplegà essencialment unes ordinacions
elaborades per un rei Jaume (segons la teoria tradicional, probablement Jaume II) amb
l’ajut i el consell dels prohoms barcelonins i alguna altra redacció privada de fonts
consuetudinàries.
En aquest extrem és il·lustratiu citar l’apèndix de la traducció efectuada per la Real
Academia de Buenas Letras de Barcelona, a càrrec del Dr. D. Joaquín Cadafalch5, edi-
tada el 1864, en què es diu textualment: “En algunos de los privilegios concedidos á
la ciudad de Barcelona por el señor Don Pedro segundo, en 23 de los idus de enero
del año 1283, que se hallan en el título 43, del libro 4º, del 2º tomo de nuestras Cons-
tituciones bajo la nominación de Costumbres de Barcelona, vulgarmente dichas Lo
Recognoverunt Proceres; se disponen varias reglas sobre servidumbres prediales,
como las que posteriormente se promulgaron ó recopilaron con el nombre den Sanc-
tacilia (segun se colige, como se ha dicho), en el reinado del señor Don Jaime segun-
do de Aragon, que comenzó en 1291.” 
El conjunt sencer del text està format per setanta capítols, dedicats globalment a la
regulació dels problemes derivats del veïnatge dels predis i edificacions urbanes,
principalment de les servituds que hi requeien. Bon nombre d’aquests capítols ens
evidencien, segons afirma la teoria tradicional, una certa inspiració en d’altres del
Recognoverunt proceres, però amb una redacció una mica més desenvolupada. Mal-
grat que, en origen, les Ordinacions van ser pensades per a la ciutat de Barcelona, la
pràctica les va estendre aviat arreu de Catalunya, llevat de Tortosa –que tenia ja una
regulació completa de les servituds urbanes, en el seu Llibre de Costums– i, a més,
van ser el model seguit per altres consells municipals per confeccionar les seves prò-
pies (per exemple, el de Vic l’any 1603). El text d’aquestes Ordinacions figura en la
primera recopilació catalana de 1588 seguit, a tall d’apèndix, de tres capítols més (Las
Ordinations de arbres que donen, e donar puxen dan en terra de altri) dels quals s’ig-
nora gairebé tot excepte el contingut; el conjunt d’aquesta manera composat fou
acollit en les altres recopilacions següents. 
La seva vigència efectiva en l’àrea de les servituds urbanes ha arribat fins als nostres
dies. L’eficàcia legal d’aquestes dues col·leccions de costums (Recognoverunt proceres
i Ordinacions d’en Sanctacília) ha estat plantejada perquè, si bé d’aplicació municipal

5. Costumbres de Barcelona sobre las servidumbres de los predios urbanos y rústicos, llamadas vulgarmente Den
Sanctacília... Traducción de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona. Dr. D. Joaquín Cadafalch 1864.
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bar celonina, van ser rebudes a la major part de Catalunya, la qual cosa, d’altra banda,
s’ha d’entendre com a derivada de la seva inserció en les recopilacions catalanes, en el
ben entès que cal considerar, com a punt de referència cronològic per a aquesta qües-
tió, la data de la primera recopilació oficial de les Constitucions y altres drets de Catalu -
nya (1588-1589) i no pas la compilació publicada el 1495, ja que aquesta darrera, enca-
ra que sovint és identificada com la primera recopilació catalana –i no hi ha dubte que
afavorí força el coneixement general i difusió de tot allò que contenia, incloses aquestes
dues col·leccions barcelonines–, fou clarament de caràcter privat, atès que, en no rebre
sanció règia, els seus continguts no assoliren pas el rang normatiu de dret general. 
La conclusió del jurista del segle XVII Andreu Bosch, recollida modernament per Egea-
Gay, era que dins del terme de la ciutat de Barcelona no calia provar-ne ni el contingut
ni l’observança, però, en canvi, quan es tractés d’un altre indret de Catalunya, s’havia
d’entendre que calia provar que el costum en qüestió era observat. Però no pas a par-
tir de la seva escriptura, sinó de la generalització de l’observança. Cal recordar que en
el cas de Girona, un privilegi reial de 17/7/1338 requeria el testimoni per escrit dels
consellers barcelonins per avalar l’aplicació d’algun costum barceloní a Girona; és a
dir, la prova de la seva observança.

3. Les “Ordinacions de Sanctacília” en el dret civil català vigent
El capítol IV de la Llei de l’acció negatòria, les immissions, les servituds i les relacions
de veïnatge (L-13/1990, de 9 de juliol), en general recull supòsits que ja preveia la
Compilació de Dret Civil de Catalunya de 1960, que, al seu torn, els havia regulat ins-
pirant-se en les disposicions de les Ordinacions de Sanctacília. A títol d’exemple cita-
ré que l’article 35 de la L-13/1990 regula les distàncies amb relació a les plantacions i
les construccions: “Entre predis separats per una tanca, cap titular no pot mantenir un
arbre o un element de construcció que, per la proximitat a aquella, n’inutilitzi la funció
de facilitar l’accés al predi veí”. Aquest article porta causa, en darrer terme, de les
Ordinacions de Sanctacília 33 i 53.6 Les ordinacions esmentades són literalment com
segueixen: “33. De arbre que fá escala.- Si algú tindrá alba, lladoner, ó noguera, ó
cosa que fasia escala á la paret de son vehí, que facilitia escala ó pujador á ella, sia
arrancat ó tallat del tot, y sian talladas las brancas ahont algú se pogués passar, ó per
ahont pogués pujar.» i «53. Arbre que fa escala.- Si dos serán vehins en paret, y un de
ells haurá fet casa ó casas, y en lo hort del altre hi haurá alguns arbres que fassian
escala per pujar, dega est tallarlos, sens poder allegar possessió.”
Un altre exemple pot ser l’article 40.2 de la llei esmentada sobre l’obertura de fines-
tres a la paret pròpia però propera a la del veí, que ja apareixia en l’ordinació 46:
“Ningú pot fer finestra en paret prop de son vehí en cantó, si l’altre ja n’hi té, y en este
cas, deu allunyarse d’ella y del cantó sis palms de destre.”

6. Maria Helena Lauroba Lacasa. Manual de Dret Civil Català. Ferran Badosa i Coll (Director). Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, S.A. 2003.
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Provincial de Tarragona, de 8 de gener de 2003 (rotlle 310/2001), que en el fonament
de dret segon diu textualment: “... porque bien claramente establece el artículo 386
del Código Civil que si no hay títulos ni posesión exclusiva, es pertinente cualquier
medio de prueba para resolver el problema de delimitar la línea de separación entre
fincas, y por tanto, sólo si no existen otros medios de prueba se aplica el artículo 386
del Código Civil (…); entre estos medios de prueba tiene particular relevancia la que
se deriva del artículo 291 de la Compilación, ya que esta presunción está fuertemen-
te arraigada en Cataluña, como resultado de la Ordenación 52 de las Ordinacions de
Sanctacília, que la doctrina catalana más calificada considera que cuando faltan prue-
bas directas y claras, debe entenderse que la línea divisoria de las fincas debe aplicar-
se en Cataluña preferente a la regla subsidiaria que encuentra en el artículo 386 del
Código Civil…” L’ordinació 52 diu: “Los margens que hi ha entre dos possessions
vehinas, son de la superior.”

El Principat d’Andorra
1. El dret civil català anterior al decret de Nova Planta com a font de dret vigent a
Andorra
A) Introducció 
Cal establir una frontera temporal, que se situa l’any 1993 amb l’adopció, en el referèn-
dum del 14 de març, per part del poble andorrà de la primera constitució escrita.
Aquest text fonamental fou promulgat el mes d’abril del mateix any. Aquest fet impli-
ca un canvi d’enorme transcendència, que substituirà una organització politicojurídi-
ca ancorada en el marc d’un règim feudal per la configuració d’un Estat de dret
modern, amb separació de poders i funcionament d’acord amb les regles clàssiques
de tot règim parlamentari europeu. L’element fonamental d’aquest procés és la con-
figuració de l’ordenament jurídic del Principat d’Andorra com un sistema unitari, tal
com es desprèn de la mateixa Constitució i de la Llei qualificada de la Justícia (setem-
bre de 1993). Tanmateix, aquest sistema jurídic es caracteritza també per no tenir
encara una base normativa suficientment desenvolupada i estable en l’àmbit del dret
privat, com també dels instruments registrals bàsics que proporcionin una informació
fiable respecte a l’activitat i les transaccions econòmiques. Cal assenyalar, per exem-
ple, que no existeix un codi civil ni tampoc un registre públic relatiu als drets de pro-
pietat sobre el sòl i drets reals sobre immobles, en general.7

B) La jurisdicció
La jurisdicció és única i s’estructura en la jurisdicció civil, penal i administrativa. La
jurisdicció civil té caràcter residual i a més de tenir competència sobre qüestions rela-
tives al dret civil, en té sobre el dret mercantil i el dret laboral. 

7. BARTUMEU, ISIDRE “Les institucions públiques a l’economia andorrana en el canvi de segle”. Dirigit per Josep M.
Bricall. Fundació Julià Reig, 2001.
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La Batllia d’Andorra s’estructura en les seccions civil, administrativa, penal i d’instruc-
ció. La secció civil coneix en primera instància dels assumptes civils. En funció del
tipus de procediment que s’hagi d’aplicar (ordinari, abreujat, mínima quantia) és el
Tribunal Unipersonal del Batlle o el Tribunal de Batlles qui coneix dels assumptes civils
en primera instància. 
El Tribunal Superior de Justícia s’estructura en tres sales: la civil, la penal i l’adminis-
trativa. La sala civil coneix en apel·lació dels recursos interposats contra les sentències
dictades en la primera instància.
Abans de la Constitució de 1993, el poder judicial emanava directament dels Coprín-
ceps i l’estructura judicial era complexa, compartida per ambdós coprínceps, que
nomenaven directament els batlles8 i magistrats. En la primera instància hi havia dues
batllies, l’episcopal i la francesa, que coneixien dels assumptes civils, penals i admi-
nistratius. Contra les sentències civils dictades en primera instància pel batlle hi havia
el recurs d’apel·lació davant el jutge d’apel·lacions. Contra la sentència dictada pel
jutge d’apel·lacions es preveia el recurs davant el Tribunal Superior, de la Mitra o de
Perpinyà. El jutge d’apel·lacions en un inici era un càrrec vitalici, designat alternativa-
ment pel Copríncep Episcopal i pel Copríncep Francès. La reforma de l’any 1976 can-
vià aquesta situació i el jutge d’apel·lacions era nomenat alternativament per a un
període de cinc anys.

C) El tribunal de Veeduria o de Visura
Fins al 1993 les qüestions de servituds rústiques i urbanes, conegudes sota la deno-
minació de «causes de veí a veí»9 eren atribuïdes al tribunal que rebia el nom de Tri-
bunal de Visura. És anomenat de visura perquè el tribunal es traslladava i actuava al
lloc del litigi. En les causes de veí a veí assenyalava el valor i podia determinar una
indemnització per les servituds que imposava. Però no tenia competència quan es
tractava de l’atribució de la propietat. La jurisdicció del Tribunal de Veeduria s’estenia
a la repressió de faltes als reglaments administratius i als litigis entre els quarts i les
parròquies (administracions territorials); per això se l’anomenava també de jurisdicció
política.
Tenia tres graus o instàncies: el primer era format per dos cònsols i dos consellers del
comú on hi havia el litigi. El segon, pels deu (dotze amb la creació de la setena parrò-
quia) cònsols de les altres parròquies, i el tercer, pel Consell General, assessorat per
un tècnic en dret. Per poder celebrar audiència era indispensable la presència de la

8. Quant al nomenament dels jutges (batlles) de primera instància, el Consell General confeccionava l’anomenada sete-
na (fins al 1978, en què es creà la setena parròquia, s’anomenava sisena), que consistia en una llista amb set noms de
persones (una per parròquia) que proposaven per ser batlle, d’entre les quals el Copríncep que havia de fer l’elecció
n’escollia una.
9. Andorra el meu país. Obra destinada a les escoles d’Andorra, editada per la Junta de Cultura del Consell General de
les Valls i composta per iniciativa i sota la direcció d’Antoni Aristot i Gomà, conseller Secretari de la Junta de Cultura.
Text d’Albert Puigoriol i Lladó. Andorra 1963.
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10. Cfr. BRUTAILS, J.A., “La coutume d’Andorre.” Editorial Casal i Vall, segona Edició 1965. p. 48-52.

meitat més un dels membres del tribunal. En les tres visures actuava de secretari el del
Consell General o el notari per ell delegat.
Les causes s’iniciaven amb un manament, que era la comunicació de l’autoritat que
ordenava a un veí fer (o no fer) una cosa determinada; per exemple, refer una paret en
la forma que estava abans o prohibir l’obertura d’una finestra. Per jutjar, el tribunal es
regia per les Ordinacions d’en Sanctacília i el Recognoverunt proceres. 
Aquest tribunal especial ha desaparegut amb la Constitució i actualment és la juris-
dicció civil qui té competència per resoldre les qüestions de veí a veí, que se seguei-
xen regint per les Ordinacions d’en Sanctacília.
La Llei qualificada de la Justícia, de 3 de setembre de 1993 (títol IX, disposicions tran-
sitòries i finals, capítol primer, disposició transitòria novena), estableix que tots els
afers dits de visura o “causes de veí a veí” pendents de resolució seran remesos al Tri-
bunal de Batlles si es troben en les actuals primera i segona instància, i a la sala civil
del Tribunal Superior de Justícia si es troben en darrera instància. Les resolucions
administratives de veeduria que haguessin estat objecte de recurs en queixa i roman-
guin pendents de resolució podran ser objecte d’un recurs extraordinari, davant la
sala administrativa del Tribunal Superior de Justícia, dins els quinze dies següents a la
data de l’entrada en funcionament d’aquesta sala.

D) Les fonts del dret andorrà 
La Constitució del Principat d’Andorra de l’any 1993 és la primera font del dret andorrà.
Tan mateix, el principi de jerarquia normativa es troba positivat per primera vegada a An -
dor ra en el Codi de l’Administració, de 29 de març de 1989, en enumerar en l’article 6, pri -
mer la llei, en segon lloc els usos i costums, en tercer lloc el dret comú –el dret cata là an -
terior al decret de Nova Planta i el dret romanocanònic– i en darrer lloc la jurisprudència. 
Arribats a aquest punt, i a l’objecte d’aquest treball, em sembla imprescindible fer un
breu apunt sobre la vigència a Andorra del dret civil català anterior al decret de Nova
Planta, i en conseqüència, de les Ordinacions d’en Sanctacília.
El debat sobre si el dret comú a Andorra inclou el dret català anterior al decret de
Nova Planta no ha estat pacífic. Em sembla enriquidor transcriure una part de la con-
ferència magistral impartida pel Dr. Nemesi Marqués, vicari judicial del Bisbat d’Ur-
gell i representant personal del Copríncep Episcopal, el 26 d’octubre de 2005 a Andor -
ra, titulada Jean-Auguste Brutails: de la qüestió d’Andorra a la Coutume d’Andorre: 
“La divergència més rellevant entre Brutails i Pallerola versa entorn de la concepció
del costum, és a dir entorn al conjunt de notes que inclou aquest concepte en el dret
andorrà. Dit altrament: la divergència rau a determinar si el costum andorrà és plena-
ment autòcton o si inclou també el dret català.
Brutails s’inclina pel que podria denominar-me autoctoniaquímicament pura del dret an -
dor rà, del qual el dret català és supletori amb prioritat sobre el dret romà i el canònic.10
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Pallerola contestà aquesta concepció de Brutails, en afirmar: “...el derecho catalán y
costumbres patrias son una misma cosa... Algunos pretenden que las costumbres
patrias son el derecho puramente indígena andorrano, es decir las poquísimas dispo-
siciones dictadas por sus Príncipes; pero otros creen, y con razón, que bajo la deno-
minación de costumbres patrias, se comprende tanto las referidas disposiciones,
como el derecho catalán”.11

Cal remarcar que la concepció del dret català, tal com era vigent en publicar-se el
decret de Nova Planta, com a element integrant del costum andorrà, ha prevalgut en
la jurisprudència andorrana del segle XX.12

Brutails sembla que vol treure importància a la discussió, reduint-la a un pur joc de pa -
raules: “...¿vaut-il mieux dire que la coutume d’Andorre dérive du droit catalan ou que
la coutume d’Andorre est une variante du droit catalan, altéré par des usages locaux?
Il n’importe. L’essentiel est de s’entendre sur l’ordre dans lequel doivent venir les droits
supplétoires. Le premier est le droit catalan, comme je l’ai établi. Cela suffit.”13

És evident, doncs i avui ningú no ho qüestiona, que el dret civil català, tal com quedà
integrat amb la promulgació del decret de Nova Planta, integra el costum andorrà i,
per tant, és font de dret a Andorra.
A partir de la promulgació de la Constitució de 1993 la jerarquia normativa és la
següent:
1. La Constitució. 
2. La llei. S’ha de tenir en compte que els decrets i les ordinacions anteriors s’incor-
poren a l’ordenament jurídic amb rang de llei. 
3. Els usos i costums. 
4. El dret comú: el dret català anterior al decret de Nova Planta i el dret romanocanònic. 
5. La jurisprudència.

E) El dret material andorrà
- Abans de la promulgació de la Constitució del 1993. En opinió de Ramon Faus i
Esteve (president del Tribunal Superior de la Mitra)14 no hi ha altres textos de dret
autòcton andorrà que el Manual Digest i el Politar, que es limiten a formular unes nor-
mes de conducta, com a vertaders preceptes de dret, raó per la qual, després del dret
escrit i consuetudinari de les Valls, segueix el dret català, tal com va quedar en publi-
car-se el decret de Nova Planta. 
-Després del 1993.En matèria civil, actualment encara són escassos els textos legislatius.

11. PALLEROLA, F, “El Principado de Andorra y su constitución política”, Lleida, 1912, p. 181.
12. Cfr. OBIOLS I TABERNER, C. “Jurisprudència civil andorrana”, Andorra, 1969, p. 136 i ss.
13. BRUTAILS, J. A. “Francisco Pallerola y Gabriel, El Principado de Andorra y su constitución política” en “Bulletin
Hispanique”
14. R. FAUS I ESTEVE (maig 1984) Introducció al llibre de SABATER i TOMAS, Antoni. Dret Civil d’Andorra. Any 1984. Col·lec-
ció Andorra Històrica i Literària, n. 5. (pàgina 26)
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fer incidència que cal prestar una especial atenció a la data de promulgació, ja que amb
anterioritat eren inexistents: 
Llei qualificada del matrimoni, de 30 de juny del 1995.15

Llei del Registre Civil, de data 11 de juliol de 1996.16

Llei del notariat, de 28 de novembre de 1996.17

Amb anterioritat a la Constitució de 1993 existien alguns textos legals, entre els quals
cal esmentar la Llei d’arrendaments de finques urbanes; el Codi de la nacionalitat i la
Llei de reforma del dret de successions, de 31 de juliol de 1989.18

La necessitat de codificació. L’opinió doctrinal sobre la necessitat d’una codificació no
és uniforme, en tot cas no era una de les prioritats del legislador constituent adoptar
un codi civil que reunís en un sol text la normativa que avui dia es troba dispersa en
lleis especials o que és fruit dels usos i costums, del dret comú i de la jurisprudència
dels tribunals. La manca d’un ordenament jurídic que aglutini les disposicions de
caràcter civil vigents a Andorra dóna lloc a una situació jurídica certament confusa
que, alhora, en fa difícil el coneixement i l’aplicació. L’antiguitat, la dispersió i l’a-
bundància del dret que integra l’ordenament jurídic referit fan difícil interpretar i tro-
bar les nombroses i completes lleis de Catalunya.19

4. Les “Ordinacions de Sanctacília” en el dret civil andorrà vigent
El 18 d’abril de 1944, el que era secretari general del Consell General, Bonaventura
Riberaygua i Argelich, es proposà efectuar un treball que ell mateix anomenà “...d’or-
denada compilació respecte el molt que s’ha escrit sobre les Valls d’Andorra...” A
aquest efecte s’adreçà per escrit al Consell General perquè se l’autoritzés a extreure
del Manual Digest i el Politar dades dignes d’interès. El seu treball fou publicat en una
edició de l’any 1946 que porta per títol Les Valls d’Andorra. Recull Documental. En la

15. Abans de la promulgació d’aquesta Llei el matrimoni civil era desconegut a Andorra. L’única forma vàlida per a con-
traure matrimoni era el canònic, subjecte per tant a les regles del Dret canònic. En conseqüència, i a títol d’exemple diré
que la separació matrimonial i l’anul·lació del vincle matrimonial per causa de divorci, no eren possibles a Andorra.
16. Fins aquella data el Registre eclesiàstic feia alhora de registre civil.
17. La pròpia Exposició de Motius de la Llei esmenta que la figura del notari a Andorra es remunta al Pareatge de 6 de
desembre de 1288, però fins a finals de 1996 no existeix cap normativa legal que reguli les seves funcions. L’interès de
citar aquesta Llei és que transitòriament confia als notaris el control de les càrregues i hipoteques, mitjançant l’anotació
al marge dels corresponents títols de propietat. La Disposició transitòria tercera de la Llei diu textualment: Per mentre
no es creï un registre central de càrregues i hipoteques, els notaris anotaran al marge dels originals o matrius les cons-
tituïdes i en lliuraran les pertinents certificacions a instància de persona legitimada o de l’autoritat judicial. Cal esmen-
tar que deu anys després aquest Registre central de càrregues i hipoteques encara no s’ha creat.
18. En l’Exposició de Motius de la Llei de reforma del Dret de Successions, que només afecta al reconeixement en igual-
tat de drets als fills legítims dels no legítims i modifica alguna cosa sobre els drets de la vídua, fou atorgada pels
Coprínceps i s’assenyala que «El Dret successori del Principat, regulat pel Dret Català anterior al Decret de Nova Planta
i pel Dret Romà, constitueix un conjunt complet i harmònic, que s’ha aplicat amb satisfacció durant segles, i ha donat
lloc a una àmplia jurisprudència, que en precisa clarament l’aplicació. L’evolució de la nostra societat (...) i la profunda
diferència que, en suma, existeix entre les estructures familiars, actuals i les dels temps medievals, deixen sentir alguns
desajustaments que, en presència de regles legals ben precises, resulta impossible pal·liar per la via de la interpretació».
19. SABATER i TOMAS, A. Dret Civil d’Andorra. Col·lecció Andorra Històrica i Literària, número 5. 1984.
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introducció, Riberaygua ja assenyalava que20 “Aquestes apuntacions sobre les Valls
d’Andorra no són més que un compendi del molt que s’ha escrit a propòsit del poble
andorrà, així com una compilació ordenada de la legislació vigent, a base de Bans,
Proclames, Decrets, Ordres, etc., dictades en el transcurs del temps pels Coprínceps,
Tribunal de Corts i Veguers, respectivament: Ordinacions, Edictes, Decrets, Ordres-
Circulars, etc., produïts pel Consell General, i a més, les Ordinacions d’en Sanctacília
[el subratllat és meu] i de Recognoverunt Proceres, per tenir aplicació en les Valls.” En
aquesta edició es recullen literalment lesOrdinacions d’en Sanctacília tal com es tro-
ben recollides en el text de la Real Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, publicat
sota la direcció de Joaquim Cadafalch l’any 1864.
La sentència de 26 de novembre de 1960 del jutge delegat d’apel·lacions d’Andorra
Carles Obiols i Taberner, magistrat del Tribunal Suprem d’Espanya, de l’Acadèmia de
Jurisprudència i Legislació de Barcelona, també manté la vigència de les Ordinacions
d’en Sanctacília en les causes dites de veí a veí. En aquesta sentència es resol en sego-
na instància una demanda en la qual es reclama que es derrueixi l’edificació que ha
aixecat el demandant, ja que vulnera la prohibició continguda en el pacte quart de
l’escriptura de 23 d’agost de 1922 en què s’estableix que “cap comprador podrà edi-
ficar jamai la seva parcel·la a fi d’evitar ombres i perjudicis als demés”. El judici fa
referència a “servituds en general, servitud de no edificar, a la jurisdicció competent,
qualificació dels contractes i formulisme”. Obiols i Taberner conclou a favor de l’e-
ficàcia del pacte establert en l’escriptura i ho fonamenta en els ordinacions segona,
tercera, sisena i setena de les Ordinacions d’en Sanctacília i que el problema de servi-
tud predial o de “causas vulgarment ditas de vehí a vehí” correspon al Tribunal de
Veeduria apreciar-ne l’abast i donar-hi solució escaient, per la qual cosa declara que
“...procedeix mantenir la declaració d’incompetència de la jurisdicció ordinària for-
mulada oportunament per l’Honorable Batllia Episcopal.”21

La sentència de la sala civil del Tribunal Superior de Justícia (els magistrats eren Jean-
Louis Vuillemin, Joan Poch i Serrats i Lluís Puig i Ferriol) de 23 de maig de 1996, en
resoldre en grau d’apel·lació una qüestió de paret mitgera, en el fonament de dret
segon estableix “...la presumpció favorable a la condició de mitgera respecte a la
paret que separa les dues edificacions, que estableix el Digest 10,3,19 de pregona
influència en el dret civil català i andorrà (...) per consegüent no són d’aplicació al cas
que origina el recurs les prevencions que es troben en les 3 i 40 de les Sanctacília, en
les quals s’estableix que no es pot carregar sobre la paret mitgera sense haver pagat
la meitat del seu valor o sense haver arribat a un acord amb el veí...”.22

20. Les Valls d’Andorra. Any 1946 I. Apèndix I, any 1948. Bonaventura Riberaygua. Col·lecció Andorra Històrica i
Literària, núm. 8. 1985.
21. Jurisprudència Civil Andorrana. Jutjat d’Apel·lacions: 1945-1966. Per Carles Obiols i Taberner. Monumenta
Andorrana.
22. Jurisprudència de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia. 1996. Principat d’Andorra. Consell Superior de la
Justícia.
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com actual, els tribunals andorrans donen total validesa i vigència a unes ordinacions
del segle XIV. 
Hom pot consultar a l’Arxiu Nacional d’Andorra nombroses resolucions dels segles
XVIII i XIX del Tribunal de Visura, des de la primera fins la tercera instància. Una font de
consulta que m’ha ajudat per a l’elaboració d’aquest treball –i que per tant em sem-
bla adequat assenyalar– és la sentència del Tribunal de Visura en primera instància, de
la parròquia d’Escaldes-Engordany, del 26 de novembre de 1984, en la qual cal des-
tacar que tots els considerants de la resolució fan referència a les ordinacions 26 i 27
de les d’en Sanctacília. 
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